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År 2012 var det 130:e verksamhetsåret för Anvia. I Vasa 
grundades ett telefonaktiebolag endast sex år efter att 
telefonen uppfunnits. Ända sedan dess har österbottning-
ar från sitt eget ICT-servicebolag fått tidsenliga kommu-
nikationsförbindelser och tjänster som baseras på dessa 
förbindelser. Hundratals telefonbolag av motsvarande 
slag grundades, i allmänhet på initiativ av eldsjälar bland 
lokala kunder. 

Telefonbolagen har stöpts i nya former ett flertal gånger. 
De största omvälvningarna skedde för några årtionden se-
dan i och med automatiseringen av telefonnät. Då smälte 
många av de småbolag som vuxit fram kring centrum av 
byar samman och regionala bolag som till exempel Anvia 
bildades. Många av dessa regionala bolag har dessutom 
slagits ihop med nationella och multinationella företag, 
men fortfarande finns det över tjugo regionala bolag kvar 
som satsar på fast telenät. Anvia är störst bland dem. 

Konkurrensen från nationella företag som främst satsar 
på mobilnät har varit den främsta orsaken till att flera bo-
lag gett upp sin traditionella roll. Även Anvia utredde för 
några år sedan olika alternativ; att fungera som ett själv-
ständigt bolag eller bli en del av större bolag. Anvia valde 
då att tro på det fasta nätet och att bli en konkurrent till 
mobilnät samt regional självständighet. Med detta som 
utgångsläge tror vi att invånare och näringsliv i Karleby, 
Seinäjoki och Vasa samt omkringliggande landsbygd på 
bästa sätt får de tjänster som behövs samt de investe-
ringar som är en förutsättning för tillgång till tjänster.

Detta har varit utgångsläget även under år 2012. Vi 
verkställde beslutet från föregående år om att öka 
investeringarna i den nyaste nätteknologin med vilken 
supersnabba bredbandsförbindelser för framtida tjänster 
är möjliga. Enligt Kommunikationsverkets statistik finns 
20 % av Finlands optofiberförbindelser bland Anvias 
konsumentkunder, vilket är ett tecken på två saker. För 
det första har man inte annanstans satsat i motsvarande 
utsträckning på fibernät och för det andra är Finland ett 
primitivt land i detta hänseende. I ljuset av internationell 
jämförelsedata är Finland ett ledande land vad gäller 

förbindelser som baseras på mobilnät, men moderna 
förbindelser i fast nät ligger efter i utvecklingen. 

Trots att konkurrensen från andra nät kniper en del av 
våra inkomster tror Anvia på det fasta nätet och dess 
framtid. Det finns tydliga tecken på att framtidens tjäns-
ter kräver så hög hastighet och jämn kvalitet på förbin-
delsen att endast fasta förbindelser klarar av att svara på 
dessa krav. Många underhållnings- och ärendehanterings-
tjänster, för att inte tala om tv, är på väg till nätet och 
trots att mobilnät utvecklas så kan inte dessa nät svara 
på de krav på kvalitet och kapacitet som finns. 

Anvia har lönsam tillväxt som mål. Om vi koncentrerade 
vår verksamhet till vårt traditionella verksamhetsområde 
skulle vi inte nå detta mål. Konkurrensen är hård och 
det geografiska område som ligger till grund för verk-
samheten med sin mängd invånare och företag har sina 
begränsningar. Det gångna året var lärorikt med tanke på 
uppnåendet av mål och vi fick erfara en minskning i både 
omsättning och resultat. 

I vår huvudverksamhet ICT-tjänster skedde en tillväxt inom 
konsumenttjänster och nätaffärsverksamheten, vilket 
ytterligare stärker vår tilltro till att vårt nät klarar sig även 
i framtiden. Vi  blev mest efter i vår mål för tillväxt inom 
ICT-tjänster för företag, vilket för sin del är ett tecken på 
att ekonomin i hela landet är hårt ansatt och att ändringar 
på marknaden påverkar även Anvia. För företag tas fram 
i synnerhet så kallade molntjänster som kan produceras 
effektivt i Anvias datahallar oberoende av var kunden är. 
Fastän molntjänster inte är beroende av plats skiljer sig 
Anvia från konkurrenterna genom sin närhet till kunden. 
Inom konsumenttjänster skedde en ökning inom i syn-
nerhet i tv-tjänster och Anvia lanserade som ett resultat 
av sitt eget utvecklingsarbete den banbrytande tjänsten 
Watson.  Vidareutveckling av tjänsten är en satsning som 
förhoppningsvis möjliggör affärsverksamhet även utanför 
det egna nätet. Tillväxten hämmas av oklar lagstiftning 
om upphovsrätt och Anvia önskar att tolkningen av lag-
stiftningen utvecklas i en riktning som främjar moderna 
nätbaserade metoder och ger kunderna alternativ. 

Verkställande 
direktörens 
översikt

Den tekniska kärnan i Watson är programvara som Anvias 
dotterbolag Hibox Systems Oy Ab tagit fram och som säljs 
i vid utsträckning även internationellt i form av hotell-
tv-system. En betydande ökning skedde i TV-affärsverk-
samheten i och med god efterfrågan på tv-program och 
digitalboxar. Ett bakslag för tillväxten under kommande 
år är att vi upphörde med det nationella högupplösnings-
sändarnät som startades föregående år på grund av att 
de tjänsteoperatörer som använt nätet avslutade sin 
verksamhet. 

Vårt dotterbolag Anvia Securi Ab som producerar lös-
ningar och tjänster inom säkerhetsteknik karaktäriserades 
under året av en strävan mot bättre lönsamhet. Bolaget 
koncentrerade sig på kostnadskontroll och på att utveckla 
affärsverksamhetens struktur i en riktning mot ett större 
oberoende av konjunktursvängningar inom byggnads-
branschen. Detta mål nåddes och av Securi väntar vi 
på samma sätt som tidigare år lönsam tillväxt även i 
framtiden. 

Anvia tackar sina kunder, ägare och vänner samt personal 
för ett händelserikt år. Förutom väl utfört arbete förtjä-
nar personalen ett tack för sättet att anpassa sig till de 
samarbetsförhandlingar som genomfördes under hösten. 
Arbetet för kunderna fortsatte utan avbrott och viljan att 
driva Anvia framåt är trots en strängare kostnadskontroll 
fortfarande god.

Matti Makkonen
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Anvias 
strategiska  
riktlinjer

AnviAs Affärsområden

AnviA iCT producerar IT- samt datakommu-
nikationstjänster för konsumenter, företag, 
offentliga sektorn och till andra operatörer. 

AnviA Tv producerar tjänster och utrustning 
för sändning, förmedling och mottagande av 
tv-bild bl.a. för operatörer, elentreprenörer 
och återförsäljare av hemelektronik.

AnviA seCuri producerar utrustning och 
tjänster inom säkerhetsteknik och låsning.  

nyTTA oCh upplevelser med 
kommunikATionsTeknologi 
Anvia erbjuder högkvalitativa moderna lösningar 
inom kommunikation, IT-administration och säker-
het för hem och företag. Alltid nära kunden. 

pArTner Till kunden
Informations- och kommunikationsteknologi blir en 
allt viktigare del av vardagen för både privatperso-
ner och företag. Anvia fungerar som en partner till 
kunden och en guide i teknologidjungeln genom att 
söka lösningar som underlättar och förbättrar livet, 
skapar en känsla av trygghet och hjälper företag 
mot framgång. 

konTinuerlig uTveCkling  
Anvia följer med sin tid och söker aktivt nya tjänster 
och verksamhetssätt som möjliggör tillväxt och 
en bättre betjäning för kunderna. Anviaanställda 
utvecklar aktivt sin egen kompetens. 

lönsAm TillväxT
Anvia är en ledande leverantör av ICT-tjänster till 
konsumenter, företag och operatörer i Österbotten 
samt Finlands fjärde största operatör. Målet är fort-
satt tillväxt i alla affärsverksamheter. Anvia söker 
tillväxt på nationell nivå med säkerhetslösningar 
och TV-affärsverksamhet samt nätoberoende ICT-
tjänster. Anvia levererat IPTV-tjänster även till den 
internationella marknaden. 

fAsTA näTeT oCh TjänsTer i deT fAsTA näTeT
Anvia har tilltro till att förbindelser i fast nät bäst 
svarar mot kundernas nuvarande och framtida 
behov. En enorm ökning i informationsflödet stäl-
ler krav på stabila och pålitliga förbindelser. Anvia 
investerar avsevärt i att höja hastigheten i det fasta 
nätet genom att bygga nya förbindelser med opto-

fiberteknik till fastigheter eller genom att uppdatera 
sitt kabel-tv-nät till en tjänst med dubbelriktat 
snabbt bredband samt genom att fortsättningsvis 
utveckla de kopparbaserade bredbandstjänsterna i 
det allmänna telefonnätet.

förbäTTring Av ägArvärdeT  
Anvia förbättrar sitt ägarvärde genom lönsam till-
växt och genom att betala konkurrenskraftig avkast-
ning på ägarnas placering. Enligt dividendpolicyn 
betalar Anvia varje år hälften av koncernens resultat 
i dividend. 

År 2012 
i korthet

Efter flera år med tillväxt var Anvias omsättning nå-
got mindre än året innan. Den ekonomiska konjunk-
turnedgången har inverkat i synnerhet på företags-
kundernas köp och på utvecklingen av försäljning 
av utrustning och system i ICT-affärsverksamheten. 
Även Securis omsättning var som väntat mindre än 
året innan, då verksamheten karaktäriserades av 
leveranser av säkerhetsteknik till flera stora nybyg-

gen. TV-affärsverksamheten ökade sin omsättning 
tack vare bättre försäljning och poster av en-
gångskaraktär. Tillväxten under tidigare år har i stor 
utsträckning baserat sig på företagsköp, men under 
räkenskapsperioden 2012 koncentrerade Anvia sig 
på att integrera tidigare köpta företag. 

Anvias omsättning var mindre än året innan på 
grund av att andelen produkter och tjänster med 
lägre täckningsbidrag nu är större samt att perso-
nalkostnaderna ökat. Nettoresultatet var bättre än 
året innan tack vare att finansieringsvärdepappren 
ökat lindrigt i värde. År 2011 sjönk värdet på värde-
pappren avsevärt och försvagade nettoresultatet 
för året ifråga. På grund av personalnedskärning-
arna belastas resultatet av en utgiftsreservering av 
engångskaraktär på 0,8 M €.

värden

•	Närhet till kunden
•	Kontinuerlig  
 utveckling
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ekonomiska nyckeltal 2012 2011 2010
Omsättning 114 812  116 563 108 564
Rörelsevinst 7 832 9 202 10 036
Räkenskapsperiodens resultat 7 454 7 000 8 888
Soliditet % 80,6 81,6 82
Bruttoinvesteringar 15 934 13 605 11 369
Balansens slutsumma 136 830 134 610 135 309

Affärsidé
Att vara den bästa 
samarbetspartnern för 
kunderna vid nyttjande av 
kommunikationsteknologi. 
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Anvia ICT

Anvia bildade i början av år 2012 en ny kundorien-
terad organisation i och med Anvia ICT som indelas 
i Konsumenttjänster, Företagstjänster och Nät samt 
serviceenheter som stöder dessa. I helheten ingår 
Anvia Abp, Anvia Företagstjänster Ab och Anvia 
Hosting Ab. 

Den ekonomiska konjunkturnedgången märktes i 
anskaffningar av system bland företagskunder och 
därigenom i Anvia ICT:s omsättning, som uppgick 
till 88,2 miljoner euro och därmed var något mindre 
än året innan. På det försvagade operativa resulta-
tet inverkade en förväntad minskning i den fasta 
telefontrafiken samt en större andel produkter med 
lägre täckningsbidrag. 

snAbbheT oCh sTAbiliTeT TrumfkorT för deT 
fAsTA näTeT
Anvia utökade under året sitt antal bredbandsabon-
nemang trots att konkurrensen med mobiloperatö-
rer blivit allt hårdare. Eftersom mobilt bredband inte 
når samma kvalitetsnivå som fast bredband ifråga 
om snabbhet och funktionssäkerhet har de som 
erbjuder mobilt bredband gått in för att konkurrera 
med priset. Programmet Kungskonsumenten på 
Rundradion gjorde en omfattande utredning i vilken 
Anvias bredband, liksom övriga förbindelser i fasta 
nät, fick beröm för att de utlovade hastigheterna 
håller i praktiken. Enligt utredningen når mobila 
förbindelser i genomsnitt inte ens hälften av den 
utlovade hastigheten och kvaliteten på förbindelsen 
varierar kraftigt. 

Anvia har tilltro till att stabilitet och kapacitet i 
förbindelsen i sista hand avgör vad kunden väljer 
och satsar därför avsevärt på fasta nätförbindelser 
och för fasta nätförbindelser planerade tjänster. År 
2012 fördubblade Anvia sin investering i nät och 
lyckades med denna satsning bygga fyrdubbelt fler 
fiberförbindelser än året innan. Under de följande 10 
åren har Anvia som mål att bygga fibernät i hela sitt 
verksamhetsområde. 

Allt fler kunder har tillgång till supersnabba förbin-
delser på upp till 100 M eftersom Anvias bredbands-
förbindelser som levereras via kabel-tv-nätet är till-
gängliga i Vasa och nu även i Karleby och Seinäjoki. 
Samtidigt fick abonnemang som levereras via fiber- 
och kabel-tv-nät namnet Anvia Bredband Rejäl. 

Att utrusta en fast förbindelse med ett förmånligt 
trådlöst wlan-lokalnät håller på att bli vanligare i 
och med att olika mobila enheter blir vanligare. Att 
människor tittar på tv-program via bredband främjar 
även efterfrågan på förbindelser av hög kvalitet.

molnTjänsTer blir AllT populärAre
I synnerhet i företagskundfältet ökade användning 
av molntjänster, dvs. ICT-tjänster som produceras 
i en datahall hos tjänsteproducenten, vilket för 
sin del stärker behovet av snabba och funktions-
säkra förbindelser. Att producera molntjänster är en 
central del av Anvias affärsverksamhet och Anvia 
investerade under räkenskapsåret avsevärt i utveck-
ling av sina datahallsmiljöer. 

Även till exempel arbetsstationer och skrivare le-
vererades till kunderna i form av tjänster. På grund 
av låga kostnader för ibruktagande, förutsägbara 
utgifter och enkelt underhåll passar molntjänster bra 
för sm-företag, som utgör en majoritet av Anvias 
kundkrets. 

Att molntjänster ökat i popularitet syntes även som 
en minskad omsättning i försäljning av utrustning 
och till den minskade försäljningen av utrustning 
har dessutom bidragit försiktighet i företagen på 
grund av den ekonomiska konjunkturnedgången.  

ledAnde näToperATör i ösTerboTTen 
Försäljningen av nätkapacitet och tjänster till andra 
operatörer ökade fortsättningsvis under året, vilket 
stärker Anvias ställning som ledande nätoperatör i 
Österbotten. För andra operatörer producerar Anvia 
även tjänster som anknyter till nätövervakning, ope-
rering och helpdesk-verksamhet. 

TillväxT i Tv-TjänsTernA
Försäljningen av tv-tjänster till kabel-tv- och bred-
bandsnät ökade markant. Det skedde en ökning i 
såväl antalet anslutningar som Watson-tjänsten och 
betal-tv-kanaler, som var populära i synnerhet på 
grund av sportsändningar. 

Antalet kabel-tv-anslutningar ökade 7 % under året. 
Bakgrunden till detta är otaliga avtal med bygg- och 
fastighetsbolag om kabel-tv- och bredbandsanslut-
ningar samt köp av Nätandelslaget Teerinetti och 
Kasvisio i slutet av år 2011. I december ingick Anvia 
Abp ett motsvarande avtal med Korsnästågets cen-
tralantennandelslag om dess kabel-tv-verksamhet 
med tillhörande nät. 

Tv-tittandet håller på att förändras och männis-
kor tittar allt mer på program under andra tider 
än under den egentliga sändningstiden, även via 
dator. I maj lanserade Anvia sin förnyade tv-tjänst 
Watson som fungerar via bredbandsnätet. Watson 
har en inspelningsfunktion som gör det möjligt 
för användaren att titta på sina favoritprogram när 
som helst och på vilken utrustning som helst, även 
via smarttelefoner och surfplattor. Av orsaker som 
anknyter till avtal har Watson begränsats på så sätt 
att tjänsten endast fungerar i Anvias slutna nät. 

9Anvia iCT  2012 2011 2010

Omsättning  87 706 88 819 87 469                                
Driftsbidrag 18 809 21 411 23 258
Personal  563 571 573

Antal anslutningar  2012 2011 2010

Telefonanslutningar 56 012 60 391 65 569                            
Kabel-tv-anslutning 72 467 67 814 67 103
Bredbandsanslutningar 62 575 60 389 61 802
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Anvia TV

Anvia Securi Ab är ett av Finlands största bolag 
inom säkerhetsbranschen. Till affärsverksamheten 
hör leveranser av låsning och dörrautomatik samt 
till dem anknutna elektroniska säkerhetssystem och 
tjänster. De mest betydande kunderna till bolaget 
är byggföretag, andra företag och den offentliga 
sektorn. Securi har verksamhetsställen på 11 orter. 

Anvia Securis omsättning år 2012 uppgick till 14,1 
miljoner euro. Omsättningen minskade cirka 6 % 
från året innan, då väldigt storskaliga nybyggen 
gav omsättning men även tärde på lönsamheten. 
År 2012 koncentrerade Securi sig på att förbättra 
lönsamheten och lyckades höja sitt driftsbidrag så 
att det blev på plus.

Anvia Securi har systematiskt ökat andelen tjäns-
teproduktion i sin affärsverksamhet vid sidan av 
traditionella leveranser av låsning och system. I 

produktionen av tjänster ingår även bland annat 
verksamhet vid en egen alarmcentral i Karleby, 
nyckelkontroll och övriga underhållsavtal samt sä-
kerhetslösningar som produceras som tjänster. 

Nya produkter som Anvia Securi tagit fram är tjäns-
ter för passagekontroll och arbetstidsredovisning, 
vilka produceras till kunderna som tjänster i samar-
bete med Anvia Hosting. Kunderna använder både 
en allmän version och skräddarsydda programvaru-
versioner av tjänsterna. 

Anvia Securi stärkte sin ställning som nationell 
tjänsteleverantör av säkerhetsteknologi genom att 
köpa på IT- och säkerhetstjänster specialiserade 
LSH-Securi-Systems Oy:s affärsverksamhet i Åbo. I 
och med köpet utökades Securis produktutbud med 
nya tjänstekoncept inom säkerhet.

Anvia var först i Finland med en tredimensionell tv-
kanal i januari 2012; amerikanska High 3D TV. 

Hibox Systems Oy Ab som tar fram IPTV- och hotell-
tv-system påbörjade en målmedveten expansion ut 
på den internationella marknaden och rekryterade 
mer personal både till försäljning och produktut-
veckling. Hibox:s produkter används bl.a. i Förenta 
staterna. 

Under året sysslade Hibox Systems med aktiv 
produktutveckling. Bolaget lanserade under året ny 
programvara för städ- och underhållspersonal på 
hotell samt utvecklade sin IPTV-programvara, som 
är grunden för till exempel Anvias Watson-tjänst. 

Anvia var tvungen att avsluta sin verksamhet i det 
nationella antenn-tv-nätet då tjänsteoperatören i 
nätet, TDF Entertainment som använt namnet TV 
Viihde i marknadsföringen, lade ner sin verksam-
het i maj. Avslutandet av sändningarna i antennätet 
och nedmonteringen av verksamheten orsakade 
inte avsevärda förluster för Anvia. Största delen av 
utrustningen för nätet är redan såld. 

Anvia Securi

Anvia TV-affärsverksamheten består av Anvia TV 
Oy med dotterbolaget Hibox Systems Oy Ab. Anvia 
TV-affärsverksamheten täcker en stor del av värde-
kedjan inom tv-teknologi, ända från produktion till 
utrustning och tjänster i olika sändningsnät och till 
tv-apparater i hemmet. Kunder till Anvia TV är bl.a. 
operatörer, tv- och radiobolag, installationsföretag 
och företag inom detaljhandel med hemelektronik. 

Anvia TV:s omsättning ökade under året till 18,1 mil-
joner euro tack vare ökad försäljning av digitalboxar 
och IPTV-programvara samt poster av engångska-
raktär. 

Fastän marknaden för digitalboxar krympt i och 
med att tv-apparaterna i hemmen förnyats har 
Anvia lyckats öka försäljningen av digitalboxar och 
därmed sin marknadsandel, som år 2012 var mer än 
30 procent. Kunderna vill ha möjlighet till att titta på 
tv flexibelt och därför har digitalboxar med inspel-
ningsfunktion god åtgång. 

Anvia TV är Finlands ledande leverantör av centralan-
tenner. Utbudet av optiska produkter har i och med 
att optofibernät blivit vanligare utökats ytterligare. 

Anvia securi  2012 2011 2010

Omsättning  14 096 14 769 12 514                                
Driftsbidrag 48 -222 226
Personal  100 96 82

Anvia Tv  2012 2011 2010

Omsättning  18 125 17 106 13 490                                
Driftsbidrag 1 236 735 -167
Personal  39 34 34
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Det genomsnittliga antalet anställda under räken-
skapsperioden var 738 st. i koncernen och 449 st. i 
moderbolaget. Vid kalkylering av det genomsnittliga 
antalet har beaktats även eventuella deltidsan-
ställningar. Det genomsnittliga antalet anställda i 
koncernen har under året ökat med 3 personer. Per-
sonalantalet i moderbolaget och lönekostnaderna 
har stigit på grund av att Anvia Asennuspalvelut Oy 
fusionerades med moderbolaget 1.4.2012.  

Den förändrade personalstrukturen, som består 
av allt fler sakkunniga, inverkade på ökningen av 
lönekostnader i koncernen.

För att förbättra konkurrenskraften och anpassa 
kostnaderna till den stramare ekonomiska situatio-
nen startade Anvia i slutet av augusti samarbetsför-
handlingar i ICT- och TV-affärsverksamheterna samt 
i koncernadministrationen. Förhandlingarna ledde 
till en minskning på 45 årsverken, varav en del 
genomfördes med permitteringar eller pensionsar-
rangemang. 

Arbetstillfredsställelsen bland personalen undersöks 
varje år med en enkät som omfattar hela persona-
len. Enkäten ger värdefull information till företags-
ledningen, cheferna och alla anställda om arbetskli-
matet, om hur väl organisationen och ledarskapet 
fungerar och om de utvecklingsbehov som finns. På 
basis av resultaten överenskoms både om åtgärder 
inom enheterna och om åtgärder för respektive 
bolag samt för hela koncernen. Arbetstillfredsstäl-
lelsen främjas bland annat med gott ledarskap, 
en god organisering av arbetet, ändamålsenliga 
arbetsredskap och genom att utveckla kunnandet 
hos personalen. 

För att utveckla ledarskapet startades inom Anvia 
utbildningsprogrammet ”En bra förman” och i 
programmet förväntas varje chef delta under de 
följande tre åren. I utbildningsprogrammet ingår 
flera olika moduler om till exempel arbetssäkerhet, 
rekrytering och introduktionshandledning samt om 
förändringsledning. 

Övriga tyngdpunkter i utbildningen har varit nya 
teknologier och skötsel av kundrelationer. 

Anvia använder sig av ett bonussystem, som omfat-
tar hela personalen. 

Anvia Abp:s personal har fyra representanter i bola-
gets förvaltningsråd. 

Personal

personalantal 
i medeltal  2012 2011 2010

Koncernen 738 735 696                                
Moderbolaget  449 376 300

löner och arvoden  
under räkenskapsåret 
1000 €  2012 2011 2010

Koncernen 30 309 28 089 26 290 
Moderbolaget  17 338 13 832 11 502

12
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sTyrelsen

Arto Pohto
•	 f.	1956,	verkställande	direktör
•	 Kauhava
•	 Mandatperioden	upphör	31.12.2013
•	 I	styrelsen	sedan	år	2009

Elina Varamäki
•	 f.	1972,	ekonomie	doktor,	 
 forskare-överlärare
•	 Seinäjoki
•	 Mandatperioden	upphör	31.12.2014
•	 I	styrelsen	sedan	år	2011

Johan Malm
•	 f.	1967,	direktör
•	 Vasa
•	 Mandatperioden	upphör	31.12.2015
•	 I	styrelsen	sedan	år	2011

Aaro Honkola
•	 f.	1952,	finansieringsdirektör
•	 Seinäjoki
•	 Vice	ordförande
•	 Mandatperioden	upphör	31.12.2014
•	 I	styrelsen	sedan	år	2005

Bengt Beijar
•	 f.	1951,	företagare
•	 Korsholm
•	 Ordförande
•	 Mandatperioden	upphör	31.12.2014
•	 I	styrelsen	sedan	år	2000

Juha Häkkinen 
•	 f.	1959,	vicehäradshövding
•	 Vasa
•	 Mandatperioden	upphör	31.12.2015
•	 I	styrelsen	sedan	år	2003

Aappo Kontu
•	 f.	1952,	diplomingenjör,	 
 senior advisor
•	 Virmo	
•	 Mandatperioden	upphör	31.12.2013
•	 I	styrelsen	sedan	år	2009

Matti Korkiatupa
•	 f.	1955,	verkställande	direktör
•	 Seinäjoki
•	 Mandatperioden	upphör	31.12.2015
•	 I	styrelsen	sedan	år	2008

 Hemkommun Mandatperiod 
Ahläng Kjell, företagare Malax 2014
Alakoski Martti, förbundsordf. Kurikka 2013
Boström Peter, verkst. dir. Jakobstad 2014
Brunberg Ulf, fiskal Vasa 2013
Flink Reijo, verkst. dir. Seinäjoki 2013
Gästgivars Lars-Erik, företagarråd, 
riksdagsman, vice ordförande Korsholm 2014
Haapanen Pekka, verkst. dir. Vasa 2015
Haapaniemi Jouni, utvecklingsdir. Lillkyro 2015
Hagfors Jan-Erik, verkst. dir. Kauhava 2014
Hietala Mauri, kansliråd Seinäjoki 2013
Jansson Bengt, filosofie magister Nykarleby      2014
Karp Caj-Erik, verkst. dir. Korsholm 2015
Kumpula-Natri Miapetra,
riksdagsledamot Vasa 2014
Miikkulainen Esko, verkst. dir. Salo 2015
Mäkynen Ari, sprutmästare Vasa 2015
 

 Hemkommun Mandatperiod
Niemi Tom, diplomingenjör Karleby 2013
Ojaniemi Yrjö, verksamhetsledare Lappo 2013
Pihlajamäki Jaakko, direktör          Seinäjoki 2015
Riippi Heikki, jordbrukare Laihela 2015
Risberg Pentti, projektchef Vasa 2014
Ruotsalainen Matti, direktör Vasa 2013
Simberg Kimmo, verkst. dir. Seinäjoki 2013
Storholm Stefan, verkst. dir. Jakobstad 2014
Tarkkanen Olli, verkst. dir., 
ordförande Seinäjoki 2014
Tourunen Elina, enhetschef Helsingfors 2013
Töyli Tuula, verkst. dir. Vasa 2014
Valtari Hanna, hushållsråd Seinäjoki 2013
Viljanen Ossi, verkst. dir. Seinäjoki 2015
Westermark Tom, verkst. dir. Vasa 2015
Ylinen Mauno, agronom Kauhava 2015
Representanter för personalen:
Jyrkiäinen Sami, Närvä Ari, Mäki-Valkama Heikki, Viitasaari Antti 

Ordförande för förvaltningsrådet var i början av året företagar-
rådet Lars-Erik Gästgivars som vid bolagsstämman meddelade 
att han avstår från uppgiften. Till ny ordförande valdes vid mötet 
4.6.2012 verkställande direktör Olli Tarkkanen och till vice ordfö-
rande Lars-Erik Gästgivars. Förvaltningsrådet sammanträdde tre 
gånger under verksamhetsåret. 
 Vid bolagsstämman 30.5.2012 valdes av de ledamöter som 
stod i tur av avgå till följande mandatperiod på tre år Pekka Haa-
panen, Jouni Haapaniemi, Caj-Erik Karp, Esko Miikkulainen, Ari 
Mäkynen, Jaakko Pihlajamäki, Heikki Riippi, Tom Westermark och 

Förvaltning 

Mauno Ylinen. Till nya ledamöter i förvaltningsrådet valdes Ossi 
Viljanen för mandatperioden 2012–2015 och Ulf Brunberg istället 
för Janne Sankelo till slutet av dennes mandatperiod som upphör 
år 2013. 
 Styrelsen samlades totalt 15 gånger. Företagare Bengt Beijar 
har varit ordförande för styrelsen och ekonomie direktör Aaro 
Honkola har varit vice ordförande. 
 Förvaltningsrådet valde till nya ledamöter för en ny mandat-
period som upphör 31.12.2015 de ledamöter som stod i tur att 
avgå: Juha Häkkinen, Matti Korkiatupa och Johan Malm. 

förvAlTningsrådeT

ledningsgruppen

Arto Kukkonen
•	 Ekonomie	direktör
•	 Ekonomie	magister
•	 Anställd	i	koncernen	 
 sedan år 2009

Jussi Jurva
•	 Direktör	för	affärsverksam- 
 heten Anvia Nät
•	 Ingenjör
•	 Anställd	i	koncernen	 
 sedan år 2000

Matti Makkonen
•	 Verkställande	direktör	 
•	 Diplomingenjör
•	 Anställd	i	koncernen	 
 sedan år 2010

Leo Höykinpuro 
•	 Direktör	för	affärsverksam- 
 heten Anvia Securi  
•	 Anställd	i	koncernen	 
 sedan år 2008

Marianne Hynninen
•	 Direktör	för	affärsverksam- 
 heten Anvia TV 
•	 Ekonomie	licentiat	och	 
 diplomingenjör 
•	 Anställd	i	koncernen	 
 sedan år 2009

Jaana Mäkinen 
•	 Personaldirektör
•	 Ekonomie	magister
•	 Anställd	i	koncernen	 
 sedan år 1988

Tiina Nieminen
•	 Kommunikationschef
•	 Filosofie	magister
•	 Anställd	i	koncernen	 
 sedan år 1998

Mathias Norrback
•	 Direktör	för	affärsverksam- 
 heten Anvia Konsumenttjänster
•	 Juris	magister
•	 Anställd	i	koncernen	 
 sedan år 2008

Timo Ranta
•	 Direktör	för	enheten	 
 Tekniska tjänster
•	 Ingenjör	
•	 Anställd	i	koncernen	 
 sedan år 2012

Harri Suokko
•	 Operativ	direktör,	 
 Anvia ICT-affärsverksamheten  
•	 Vice	verkställande	direktör	
•	 Ingenjör	
•	 Anställd	i	koncernen	 
 sedan år 2010Antti Vihavainen

•	 Direktör	för	affärsverksam- 
 heten Anvia Företagstjänster
•	 Ekonomie	magister
•	 Anställd	i	koncernen	 
 sedan år 2011
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gandevolymen för fiberförbindelser ökade 
till det fyrdubbla och investeringarna i nät 
fördubblades jämfört med föregående år. 

Åtgången av tv-tjänster i kabel-tv- och 
IPTV-nät utvecklades gynnsamt. En avse-
värd drivkraft bakom detta var avtal med 
otaliga bygg- och fastighetsbolag om ka-
bel-tv- och bredbandsanslutningar samt af-
färsköp som gällde Teerinetti och Kasvisio i 
slutet av år 2011. I bägge bostadsområden 
påbörjades under våren sanering av nät till 
modernt fibernät. I december ingick Anvia 
Abp ett motsvarande avtal om kabel-tv-
verksamhet och tillhörande nät med ett 
andelslag i Korsnäståget, Ristinummen 
keskusantenniosuuskunta.

I maj lanserade Anvia sin förnyade IPTV-
tjänst Watson som kan användas hemma 
i wlan-nät även på mobila enheter, såsom 
smarttelefoner och surfplattor. Oberoendet 
av sändningstiderna ifråga om program 
som sänds på baskanaler, vilket Watsons 
inspelningsfunktion möjliggör, har rönt stor 
uppskattning bland användarna och inver-
kar för sin del på tidsanvändningen i famil-
jer. Av avtalsorsaker har användningen av 
Watson begränsats på så sätt att tjänsten 
fungerar endast i Anvias slutna nät. 

Anvia var tvungen att lägga ned sin verk-
samhet med nationella antenn-tv-nät, 
eftersom tjänsteoperatören i nätet, TDF 
Enterntainment som använt marknads-
föringsnamnet TV Viihde, inte nådde sitt 
kundmål och avslutade sin verksamhet i 
maj. Avslutandet av sändningarna i anten-
nätet och nedläggningen av verksamheten 
orsakade inte betydande förluster för An-
via. Av nätutrustningen har en del redan 
sålts och intentionsavtal finns för resten av 
utrustningen. 

Under året har Anvia satsat avsevärt på 
Hibox Systems Oy Ab:s internationalisering 
bland annat genom att öka personalantalet 
inom försäljning och produktutveckling. 

Anvia Securi stärkte sin ställning som 
nationell tjänsteleverantör inom säker-
hetsteknologi genom att köpa på it- och 
säkerhetstjänster specialiserade LSH-

Anvia-koncernens omsättning under rä-
kenskapsperioden var 114,8 miljoner euro, 
vilket är en minskning på 1,5 %, jämfört 
med föregående år. Räkenskapsperiodens 
resultat däremot steg från föregående år 
och uppgick nu till 7,5 miljoner, dvs. 6,5 % 
av omsättningen. 

Den bakomliggande orsaken till att omsätt-
ningen sjunkit är framförallt en utmanande 
marknadssituation, som påverkade försälj-
ningsutvecklingen i Anvias ICT-affärsverk-
samhet. Även Securis omsättning sjönk 
från föregående år, som karaktäriserades 
av flera stora nybyggen. Däremot ökade 
omsättningen i TV-affärsverksamheten 
både på grund av bättre försäljning samt 
poster av engångskaraktär. 

Anvias omsättning krympte från föregå-
ende år på grund av att andelen produk-
ter och tjänster med lågt driftsbidrag nu 
är större samt ökade personalkostnader. 
Nettoresultatet var bättre än föregående 
år på grund av att finansiella värdepappren 
ökat något i värde. År 2011 sjönk värdena 
på värdepappren betydligt och försvagade 
nettoresultatet för året ifråga. 

väsenTligA händelser under 
räkenskApsperioden 
Konkurrensen inom datakommunikations-
branschen är fortsättningsvis hård och mo-
biloperatörer konkurrerar allt kraftfullare 
även om bredbandsanslutningar. Anvias 
bredbandsanslutningar ökade i antal under 
året, men genomsnittliga intäkten per an-
slutning minskade på grund av priskonkur-
rens och en ökning av antalet förmånliga 
anslutningar för bostadsbolag. 

Anvia har tilltro till att stabilitet och kapaci-
tet i förbindelsen i sista hand är avgörande 
konkurrensfaktorer till fördel för det fasta 
nätet när kunden väljer anslutning, i syn-
nerhet då den information som förmedlas 
via nätet ständigt ökar. Anvia har svarat 
på efterfrågan av snabba förbindelser 
genom att avsevärt öka investeringarna 
i byggande av fibernät samt genom att 
erbjuda bredbandsförbindelser även via 
kabel-tv-nät, och dessa förbindelser kan 
ge hastigheter på upp till 100 Mbit/s. Byg-

beräkningsformler:

Avkastning på eget kapital % (ROE)
Resultat före extraordinära poster – inkomstskatter på ordinär 
verksamhet X 100
Eget kapital (medeltal) + minoritetsandel (medeltal)

Som nyckeltalets divisor används medeltalet av värdena 
vid räkenskapsperiodens början och slut, vägt med 
räkenskapsperiodens längd.

Avkastning på investerat kapital % (ROI)
Resultat före extraordinära poster + finansiella kostnader för 
främmande kapital X 100
Balansens slutsumma (medeltal) – räntefria skulder (medeltal)

Som nyckeltalets divisor används medeltalet av värdena 
vid räkenskapsperiodens början och slut, vägt med 
räkenskapsperiodens längd.

Soliditet
Eget kapital + minoritetsandel x 100
Balansens slutsumma – erhålla förskott

I både divisor och dividend används bokslutsdagens värden.

Securi-Systems Oy:s affärsverksamhet i 
Åbo. Securi har konsekvent ökat andelen 
tjänsteproduktion i sin affärsverksamhet 
vid sidan av traditionella låsnings- och sys-
temleveranser. Nya produkter som tagits 
fram är tjänster för passagekontroll och 
arbetstidsövervakning, vilka levereras som 
tjänster. 

För att förbättra sin konkurrenskraft och 
anpassa kostnaderna på ett sätt som den 
stramare ekonomiska situationen förut-
sätter inledde Anvia i slutet av augusti 
samarbetsförhandlingar inom ICT- och TV-
affärsverksamheten samt inom koncernad-
ministrationen. Förhandlingarna ledde till 
en minskning på cirka 45 årsverken och av 
dessa genomfördes en del med permitte-
ringar eller pensionsarrangemang.  

konCernsTrukTuren oCh dess 
uTveCkling
Under räkenskapsperioden hade Anvia 
tre affärsområden: ICT-affärsverksamhet, 
Securi-affärsverksamhet med säkerhets-
teknik samt TV-affärsverksamhet. Det 
största affärsområdet ICT indelas i Kon-
sumenttjänster, Företagstjänster och Nät. 
Som stöd för dessa enheter fungerar ICT-
affärsområdets enheter Tekniska tjänster 
och Tjänsteutveckling.

I samband med den organisationsföränd-
ring som trädde i kraft 1.1.2012 övergick de 
cirka 40 anställda som tidigare bildat Anvia 
Abp:s företagsförsäljning till Anvia Före-
tagstjänster Ab och cirka 40 montörer och 
sakkunniga övergick från Anvia Företags-
tjänster Ab till Anvia Abp. Alla anställda har 
övergått som så kallade gamla anställda. 

Anvia Asennuspalvelut Oy som tidigare va-
rit ett enskilt bolag fusionerades med An-
via Abp 31.3.2012. 

Anvia TV Oy skaffade aktier i Hibox Systems 
Oy Ab på våren, vilket ledde till att ägaran-
delen steg till 81 procent. 

Anvia-koncernens juridiska struktur 
1.1.2013 utgörs av moderbolaget Anvia Abp 
samt Anvia Företagstjänster Ab, Anvia Se-
curi Ab, Anvia Hosting Ab, Anvia Fastigheter 

Ab samt av Anvia TV Oy med dotterbolaget 
Hibox Systems Oy Ab.  
  
ekonomisk uTveCkling
Under räkenskapsperioden var koncernens 
omsättning 114,8 miljoner euro (116,6 milj. 
€), vilket är en minskning på 1,5 % jämfört 
med föregående år. 

Koncernens resultat var 7,8 miljoner euro 
(9,2), dvs. 6,8 % (7,9 %) av omsättningen. 

Koncernens planmässiga avskrivningar var 
8,9 milj. € (8,9) och avskrivningar på af-
färsvärden var 2,8 milj. euro (2,7). 

Koncernens vinst för räkenskapsperioden 
var 7,5 milj. € (7,0). 

Koncernens resultat per aktie var 87 euro, 
medan det var 81 euro föregående år. 

invesTeringAr oCh finAnsiering
Koncernens investeringar var totalt 15,9 
milj. € (13,6 milj. €). Huvuddelen av inves-
teringarna hänförde sig till ICT-affärsområ-
dets nätbyggande. 

En del av tillgångarna har placerats i aktier, 
fondandelar och masskuldebrevslån som är 
föremål för offentlig handel.  Bokförings-
värdet för koncernens finansiella värde-
papper var vid räkenskapsperiodens slut 
21,3 milj. euro (föregående år 20,5 milj. 
euro) och marknadsvärdet var 25,3 milj. 
euro (23,3 milj. euro). 

I enlighet med bolagsstämmans beslut 
delade Anvia Abp ut 80 euro/dividend för 
år 2011. Avstämningsdag för aktierna var 
4.6.2012 och dividenden utbetalades till i 
värdeandelssystemet registrerade aktieä-
gare 12.6.2012. 

Anvia Abp bedriver en aktiv dividend- 
policy. Styrelsen har fastslagit som princip 
för vinstutdelningen att bolaget delar ut en 
stabil och konkurrenskraftig dividend till 
ägarna och dividenden är minst hälften av 
koncernens årsresultat. 

Styrelsens   
verksamhetsberättelse

ekonomiska nyckeltal 2012 2011 2010
MODERBOLAg 
Omsättning 70 071 67 541 56 005
Omsättning, förändring  % 2,7 20,6 -2
Rörelsevinst 8 905 10 731 10 787
Rörelsevinst % 12,7 15,7 19,3
Räkenskapsperiodens resultat 9 355 9 701 24 014
Räkenskapsperiodens resultat  
utan fusionsvinster   9 592
Avkastning på eget kapital % 7,9 8,8 8,4
Avkastning på eget kapital  %,  
fusionen eliminerad   8,9
Soliditet % 83,1 88,6 88,3
Soliditet %, fusionen eliminerad   95,5
Avkastning på investerat kapital % 9,2 11,8 10,8
Avkastning på investerat kapital %,  
fusionen eliminerad   11,7
Bruttoinvesteringar 14 211 11 050 4 961
Balansens slutsumma 154 142 149 266 148 537
Balansens slutsumma utan fusion   120 857
Personalen i medeltal  (FTE)1 449 376 300
Personalen i medeltal  (NOE)2 480 407 391
Dividend/aktie (föreslag) 81  80 103 
 
KONCERN
Omsättning 114 812  116 563 108 564
Omsättning, förändring  % -1,5 7,4 5,1
Rörelsevinst 7 832 9 202 10 036
Rörelsevinst % 6,8 7,9 9,2
Räkenskapsperiodens resultat 7 454 7 000 8 888
Avkastning på eget kapital % 7,2 6,7 8,1
Soliditet % 80,6 81,6 82
Avkastning på investerat kapital % 9,6 11,5 11,3
Bruttoinvesteringar 15 934 13 605 11 369
Balansens slutsumma 136 830 134 610 135 309
Personalen i medeltal  (FTE)1 738 735 696
Personalen i medeltal  (NOE)2 794 795 757
Resultat per aktie3 87 81 103
Operativ andel 87 81 103

1  FTE: antalet anställda ändrat till heltidsanställda
2  NOE: antalet anställda i anställningsförhållande i medeltal  
3  De av koncernen ägda aktierna har avdragits från det totala aktieantalet
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tupa, Johan Malm, Arto Pohto och Elina 
Varamäki. Styrelsen sammanträdde 15 
gånger under räkenskapsperioden

För beredning av ärenden som bolagets 
styrelse är ansvarig för finns tre kommit-
téer som är underställda styrelsen: belö-
ningskommittén, revisionskommittén och 
placeringskommittén. 

Belöningskommittén har bestått av Juha 
Häkkinen, Aappo Kontu och Johan Malm. 
Revisionskommittén har bestått av Aaro 
Honkola, Arto Pohto och Elina Varamäki. 
Placeringskommittén har bestått av Bengt 
Beijar, Juha Häkkinen och Matti Korkiatupa. 

Sammansättningen av bolagets förvalt-
ningsråd presenteras i bolagets årsberät-
telse. Förvaltningsrådet har sammanträtt 
tre gånger under året. 

Matti Makkonen är verkställande direk-
tör och koncerndirektör för Anvia Abp. 
Koncernens ledningsgrupp har under rä-
kenskapsåret bestått av verkställande 
direktören Matti Makkonen, operativa 
direktören Harri Suokko, direktören för 
Konsumenttjänster Mathias Norrback, af-
färsverksamheten Företagstjänsters direk- 
tör Antti Vihavainen, affärsverksamheten  
Anvia Näts direktör Jussi Jurva, Securi-
affärsverksamhetens direktör Leo Höykin-
puro, Tv-affärsverksamhetens direktör Ma-
rianne Hynninen samt av personaldirektör 
Jaana Mäkinen, ekonomidirektör Arto Kuk-
konen och kommunikationschef Tiina Nie-
minen. 

Anvia Abp:s styrelse beslutade i december 
att utnämna operativa direktören Harri Su-
okko till vice verkställande direktör för bo-
laget från och med 1.1.2013.

revisor
Revisor har varit CGR-revisionssamfundet 
Ernst & Young AB med CGR-revisor Kristian 
Berg som huvudansvarig revisor. 

förslAg Till 
räkenskApsperiodens vinsT
Moderbolagets utdelningsbara tillgångar 
är 76 566 488,13 €. Styrelsen föreslår för 
bolagsstämman att av moderbolagets vinst 
för räkenskapsperioden 9 355 442,55 € ut-
delas 81 €/aktie i dividend på de uteståen-
de aktierna, 92 525 st., totalt 7 494 525 €. 
Till odisponerade medel skulle överflyttas  
1 860 917,55 € av räkenskapsperiodens 
vinst. 

Efter räkenskapsperiodens slut har inga 
väsentliga förändringar skett i bolagets 
ekonomiska situation. Bolagets likviditet är 
god och enligt styrelsens uppfattning även-
tyrar den föreslagna vinstutdelningen inte 
bolagets solvens. 

händelser efTer 
räkenskApsperioden
Anvia har lämnat in ett besvär till Högsta 
förvaltningsdomstolen om Kommunika-
tionsverkets beslut taget 3.12.2012 om 
betydande marknadskraft samt om moti-
veringarna till beslutet.

Anvia har 12.2.2013 avstått från nätkon-
cessionerna för kanalknippena F och G i 
antenn-tv-nätet (DVB-T2).

uTsikTer för år 2013
Anvia väntar en liten ökning i omsättning-
en för räkenskapsperioden 2013. Bolaget 
strävar efter en bättre lönsamhet i alla af-
färsverksamheter.  

Inom ICT-affärsverksamheten väntas till-
växt i synnerhet inom tv-tjänster för kon-
sumenter och bredbandsförbindelser samt 
inom nya tjänstehelheter för företagskun-
der. Investeringarna i fibernät är fortsätt-
ningsvis betydande för att Anvia ska kunna 
erbjuda kunderna supersnabba, konkur-
renskraftiga förbindelser som motsvarar 
framtida behov. 

TV-affärsverksamhetens omsättning vän-
tas inte under år 2013 öka från föregående. 
Den totala lönsamheten i affärsverksam-
heten försvagas enligt prognosen, efter-
som resultatet för år 2012 förbättrades av 
försäljningsintäkter av engångskaraktär 
från antennätet. Lönsamheten i övriga 
produktgrupper väntas antingen bli bättre 
eller vara på samma nivå. Anvia TV satsar 
mer på dotterbolaget Hibox Systems Oy 
Ab:s produktion av programvaruteknologi 
som förmedlar tv-program för IP-nät och 
dess verksamhet för att utnyttja möjlighe-
ter till internationell tillväxt. 

I Securi-affärsverksamheten väntas om-
sättningen bli något högre än under före-
gående år.

De operativa riskerna är förknippade med 
koncernens affärsmässiga prestationsför-
måga och konkurrenskraft. De branscher 
där koncernen verkar karaktäriseras av 
en snabb teknisk utveckling och snabba 
förändringar i marknadsläget och för att 
behålla konkurrenskraften krävs en kon-
tinuerlig utveckling och anpassning till 
förändringar på marknaden. Konkurrens-
läget och den tekniska utvecklingen följs 
systematiskt upp i koncernen, riskerna ut-
värderas och åtgärderna och ansvaret för 
hantering av riskerna preciseras. 

Vid hanteringen av finansieringsrisker är 
det centrala att bedöma kostnader för fi-
nansiering och tillgång till finansiering. 
Den för affärsverksamheten nödvändiga 
finansieringen bedöms och följs upp fort-
löpande i koncernen för att koncernen 
ska ha tillräckligt med likvida medel att 
finansiera verksamheten. Koncentrationen 
av kreditrisker som hänför sig till försälj-
ningsfordringar är liten speciellt i ICT-affärs-
verksamheten på grund av ett stort antal 
kunder och långtgående automatisering 
av processer. Kreditriskerna har dock ökat 
i koncernen i och med de nya affärsverk-
samheterna. Anvia har en aktiv strategi för 
placeringsverksamhet som baseras på al-
lokering i syfte att sprida risken. Riskerna 
i placeringsverksamheten får inte äventyra 
uppnåendet av bolagets strategiska och 
operativa mål. 

Skaderiskerna hanteras med hjälp av för-
säkringsskydd som uppdateras fortlöpande 
och vars storlek står i rätt proportion till 
riskerna samt genom förutseende verk-
samhet. 

bolAgssTämmAn
Anvia Abp höll ordinarie bolagsstämma 
30.5.2012. 

Till nya medlemmar i förvaltningsrådet 
valdes Ossi Viljanen för mandatperioden 
2012–2015 och Ulf Brunberg för mandat-
perioden 2012–2013. Riksdagsledamot Lars 
Gästgivars som fungerat som ordförande 
för förvaltningsrådet meddelade vid bo-
lagsstämman att han avgår från posten 
som ordförande och förvaltningsrådet val-
de i juni Olli Tarkkanen till ny ordförande 
för förvaltningsrådet. 

sTyrelsen, förvAlTningsrådeT 
oCh ledningen
Anvias styrelse består av Bengt Beijar (ord-
förande), Aaro Honkola (vice ordförande), 
Juha Häkkinen, Aappo Kontu, Matti Korkia-

1  Koncernen Ilkka-yhtymä, ägande totalt 4630 st., 5,00 % 
2 S4F, en grupp Finnet-bolag och SSP-yhtiöt, ägande totalt 4505 st., 4,87 %
3  Elisa-koncernen, ägande totalt 3608 st., 3,90 %
4  Katternö-koncernen, ägande totalt 2396 st., 2,59 %

I tabellen ingår inte de aktier som Anvia-koncernen äger. Dessa är totalt 6617 st. 
(7,15 % av hela aktiestocken)

bolAgeTs AkTier
Bolaget har 92 525 aktier. Varje aktie berät-
tigar till en röst på bolagsstämman, dock 
så att ingen får rösta med mer än en ti-
ondedel av det på stämman företrädda 
röstetalet. Med styrelsens beslut har 1 489 
aktier makulerats under våren 2012. Mo-
derbolaget med dotterbolag äger totalt  
6 617 aktier och antalet utestående aktier 
är 85 908. 

Bolagsstämman befullmäktigade styrelsen 
att besluta om anskaffande av 1 000 av bo-
lagets egna aktier, främst för att förtydliga 
bolagets ägandestruktur. Styrelsen beslu-
tade om köp av egna aktier på hösten.  

personAlen 
Det genomsnittliga antalet anställda under 
räkenskapsperioden var 738 i koncernen 
och 449 i moderbolaget. Vid uträknandet 
av det genomsnittliga antalet anställda har 
även eventuella deltidsanställningar beak-
tats. Det genomsnittliga antalet anställda 
i koncernen har under året ökat med 3 
personer. Antalet anställda i moderbolaget 
och lönekostnaderna har ökat på grund av 
Anvia Asennuspalvelut Oy:s fusion med 
moderbolaget 1.4.2012. 

Ökningen av lönekostnaderna i koncernen 
påverkas av att personalstrukturen ändras 
i riktning mot en allt större andel experter. 
För löner för uppsägningstider på grund av 
minskning av personalen har i bokslutet för 
år 2012 reserverats 0,8 miljoner euro. 

forskning oCh uTveCkling
De direkta kostnaderna för forsknings- och 
utvecklingsverksamhet samt produktut-
veckling i koncernen var 2,4 milj. euro 
(1,8 milj. euro år 2011 och 0,8 milj. euro 
år 2010). Detta motsvarar 2,1 procent av 
omsättningen (1,5 % år 2011 och 0,7 % år 
2010). 

uppskATTning Av de mesT 
beTydAnde riskernA oCh 
osäkerheTsfAkTorernA 
Riskhantering stöder Anvias affärsverk-
samhet genom att säkerställa att de risker 
som påverkar affärsverksamheten iden-
tifieras, att deras effekter utvärderas och 
åtgärderna fastslås. Bolaget delar in dessa 
risker i strategiska, operativa, finansie-
rings- och skaderisker. 

Av de strategiska riskerna hänger de mest 
betydande riskerna samman med inves-
teringar i t.ex. fastigheter och nät samt 
till företagsköp. För hantering av risker 
i samband med investeringar tillämpar 
koncernen en strukturerad planerings- och 
beslutsmodell som styrelsen godkänt. En 
strategisk risk är även att den reglering 
som gäller telebranschen eventuellt över-
går till en strängare reglering av priser.  

  Andel av 
egna aktier  31.12.2012  St. aktiekapitalet
Dotterbolagens innehav av   
aktier i moderbolaget  6 583 7,11 %
Egna aktier hos moderbolaget  34 0,04 %
Egna aktier hos koncernen  6 617 7,15 %

Moderbolaget har köpt av egna aktier under 
räkenskapsperioden enligt följande: 
23.11–31.12. Antal Erlagd betalning (medeltal)  
 34 st. 1393 €/aktie  
  Erlagd betalning (variationsinterval) 
  1350–1550 €

Anvia Abp:s största  aktieägare   
31.12.2012 St. %

Ilkka-Yhtymä Oyj 1 4121 4,45
Ömsesidiga Pensionsförsäkrings-
bolaget Etera 4014 4,34
S4FD2 Holding Oy 2 2021 2,18
S4FD1 Holding Oy 2 1616 1,75
Elisa Abp 3 1413 1,53
Oy Katternö Ab 4 1410 1,52
Fiaset Oy 3 1261 1,36
Oy Herrfors Ab 4 986 1,07
JMS Group Oy 3 934 1,01
SL Yhtiöt Oy 926 1,00
Etelä-Pohjanmaan Osuuspankki 922 1,00
Finska staten och dess inrättningar 782 0,85
Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa 595 0,64
Vasa stad 593 0,64
SSP Yhtiöt Oy 2 527 0,57
Seinäjoki stad 473 0,51
I-Mediat Oy 1 355 0,38
S4F Holding Oy 2 341 0,37
Nordea Bank Finland Abp 273 0,30
Lakiasiaintoimisto Asiakasturva Oy 268 0,29
Totalt 23831 25,76

personalantal 
i medeltal  2012 2011 2010

Koncernen 738 735 696                                
Moderbolaget  449 376 300

löner och arvoden  
under räkenskapsåret 
1000 €  2012 2011 2010

Koncernen 30 309 28 089 26 290 
Moderbolaget  17 338 13 832 11 502
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Koncernresultaträkning
(1000 €) Bilaga 1.1–31.12.2012 1.1–31.12.2011

OMSÄTTNINg 3. 114 812 116 563
    
Övriga rörelseintäkter 4. 1 782 392
Intäkter från andelar i intressebolag  -28 -32
   
Material och tjänster 5. 44 984 46 627
Personalkostnader 6. 36 780 33 979
Avskrivningar och nedskrivningar 7. 11 746 11 506
Övriga rörelsekostnader  15 224 15 609
   
RÖRELSEVINST  7 832 9 202
   
Finansiella intäkter och kostnader 9. 2 802 1 490
   
VINST FÖRE BOKSLUTSDISPOSITIONER OCH SKATTER  10 634 10 692
   
Inkomstskatter 12. -3 037 -3 296
   
Minoritetsandel  -143 -396
   
RÄKENSKAPSPERIODENS VINST  7 454 7 000

Koncernbalansräkning
(1000 €) Bilaga 31.12.2012 31.12.2011

AKTIVA   
   
BESTÅENDE AKTIVA 13.  
Immateriella tillgångar  6 732 8 386
   
Materiella tillgångar  54 606 49 592
   
Placeringar  21 502 21 529
   
BESTÅENDE AKTIVA TOTALT  82 840 79 507
   
RÖRLIgA AKTIVA   
Omsättningstillgångar 14. 11 718 9 711
   
Långfristiga fordringar 15. 87 77
   
Kortfristiga fordringar 16. 15 245 14 709
   
Finansiella värdepapper 17. 21 293 20 530
   
Kassa och banktillgodohavanden  5 647 10 076
   
RÖRLIgA AKTIVA TOTALT  53 990 55 103
   
AKTIVA TOTALT  136 830 134 610

PASSIVA   
   
EgET KAPITAL 18.  
Aktiekapital  1 504 1 504
Reservfond  8 133 8 133
Anslutningsavgiftsfond  41 789 41 791
Vinst från tidigare räkenskapsperioder  50 911 50 688
Räkenskapsperiodens vinst  7 454 7 000
EgET KAPITAL TOTALT  109 791 109 116
   
MINORITETSANDEL  493 609
   
AVSÄTTNINgAR 20. 170 
   
FRÄMMANDE KAPITAL   
Latent skatteskuld 21. 2 449 2 088
Långfristigt främmande kapital 22. 3 380 3 496
Kortfristigt främmande kapital 23. 20 547 19 301
FRÄMMANDE KAPITAL TOTALT  26 376 24 885
   
PASSIVA TOTALT  136 830 134 610
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Koncernens finansieringsanalys
(1000 €) Bilaga 1.1–31.12.2012 1.1–31.12.2011

OMSÄTTNINg 3. 70 071 67 541
   
Övriga rörelseintäkter 4. 655 914
   
Material och tjänster 5. 22 563 23 130
Personalkostnader 6. 21 078 16 507
Avskrivningar och nedskrivningar 7. 7 048 7 199
Övriga rörelsekostnader  11 132 10 888
   
RÖRELSEVINST  8 905 10 731
   
Finansiella intäkter och kostnader 9. 3 509 3 083
   
VINST FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER  12 414 13 814
   
Extraordinära poster 10. 200 -1 126
   
VINST FÖRE BOKSLUTSDISPOSITIONER OCH SKATTER  12 614 12 688
   
Bokslutsdispositioner 11. -861 -242
Inkomstskatter 12. -2 398 -2 745
   
RÄKENSKAPSPERIODENS VINST  9 355 9 701

(1000 €)  1.1–31.12.2012 1.1–31.12.2011

Affärsverksamhetens kassaflöde   
Rörelsevinst  7 832 9 202
Korrigeringar till rörelsevinsten  11 350 11 481
Förändring i rörelsekapitalet  -1 166 -2 143
Erhållna dividender  2 029 2 586
Finansieringsintäkter  849 960
Finansieringskostnader  -229 -321
Skatter  -2 968 -2 456
Affärsverksamhetens kassaflöde  17 697 19 309
   
Investeringarnas kassaflöde   
Köp av aktier  -1 073 -3 099
Köp av affärsverksamhet  -141 -202
Investeringar i materiella och immateriella tillgångar  -14 888 -10 035
Överlåtelsevinster av materiella och immateriella tillgångar 1 330 57
Investeringarnas kassaflöde  -14 772 -13 279
   
Finansieringens kassaflöde   
Förändring av långfristiga lån  -116 -197
Förändring av kortfristiga lån  -37 -899
Köp av egna aktier  -118 
Förändring av anslutningsavgiftsfond  -2 -4
Dividender  -6 472 -7 729
Finansieringens kassaflöde  -6 745 -8 829
   
Förändring av likvida medel  -3 820 -2 799
   
Likvida medel 1.1.  30 606 35 091
Orealiserade värdeminskningar och ökningar  154 -1 686
Likvida medel 31.12.*  26 940 30 606
Förändring av likvida medel  -3 820 -2 799
   
Förändring i rörelsekapitalet   
Långfristiga fordringar ökning -/ minskning + -10 -26
Kortfristiga fordringar ökning -/ minskning + -619 -1 979
Omsättningstillgångar ökning -/ minskning + -2 008 -1 301
Kortfristigt främmande kapital minskning -/ ökning + 1 471 1 163
  -1 166 -2 143
    
* Finansiella värdepapper har behandlats som likvida medel.

Moderbolagets resultaträkning
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2524 (1000 €)  1.1–31.12.2012 1.1–31.12.2011

Affärsverksamhetens kassaflöde    
Rörelsevinst  8 905 10 731
Korrigeringar till rörelsevinsten  7 203 7 142
Förändring i rörelsekapitalet  -74 -2 463
Erhållna dividender  3 329 2 697
Ränte- och övriga finansiella intäkter  983 1 026
Finansiella kostnader  -175 -254
Extraordinära kostnader  -1 126 -336
Skatter  -2 302 -2 257
Affärsverksamhetens kassaflöde  16 743 16 286
    
Investeringarnas kassaflöde    
Investeringar i materiella och immateriella tillgångar  -14 352 -7 907
 Överlåtelsevinster av materiella och immateriella tillgångar 54 57
Köp av aktier   -3 096
Ökning av långfristiga fordringar  -350 -768
Investeringarnas kassaflöde  -14 648 -11 714
    
Finansieringens kassaflöde    
Förändring av långfristiga lån  -142 -149
Förändring av anslutningsavgiftsfond  -2 -4
Köp av egna aktier  -117 
Betalda dividender  -6 999 -8 682
Finansieringens kassaflöde  -7 260 -8 835
    
Förändring av likvida medel   -5 165 -4 263

Likvida medel 1.1.  27 658 33 607
Orealiserade värdeminskningar och ökningar  153 -1 686
Likvida medel 31.12.*  22 646 27 658
Förändring av likvida medel  -5 165 -4 263
    
FÖRÄNDRINg I RÖRELSEKAPITALET    
Kortfristiga fordringar ökning -/minskning + -1 288 -1 162
Omsättningstillgångar ökning -/minskning + -659 -106
Kortfristigt främmande kapital minskning -/ökning + 1 873 -1 195
  -74 -2 463
* Finansiella värdepapper har behandlats som likvida medel.

(1000 €) Bilaga 31.12.2012 31.12.2011

AKTIVA   
   
BESTÅENDE AKTIVA 13.  
Immateriella tillgångar  1 173 842
   
Materiella tillgångar  41 402 34 524
   
Placeringar  76 123 75 774
   
BESTÅENDE AKTIVA TOTALT  118 698 111 140
   
RÖRLIgA AKTIVA   
Omsättningstillgångar 14. 3 556 2 897
   
Kortfristiga fordringar 16. 9 242 7 571
   
Finansiella värdepapper 17. 21 293 20 530
   
Kassa och banktillgodohavanden  1 353 7 128
   
RÖRLIgA AKTIVA TOTALT  35 444 38 126
   
AKTIVA TOTALT  154 142 149 266

PASSIVA   
   
EgET KAPITAL 18.  
Aktiekapital  1 504 1 504
Reservfond  8 133 8 133
Anslutningsavgiftsfond  41 789 41 791
Vinst från tidigare räkenskapsperioder  67 211 64 813
Räkenskapsperiodens vinst  9 355 9 701
EgET KAPITAL TOTALT  127 992 125 942
   
ACKUMULERADE BOKSLUTSDISPOSITIONER 19. 8 906 8 042
   
AVSÄTTNINgAR 20. 170 
   
FRÄMMANDE KAPITAL   
Långfristigt främmande kapital 22. 3 355 3 497
Kortfristigt främmande kapital 23. 13 719 11 785
FRÄMMANDE KAPITAL TOTALT  17 074 15 282
   
PASSIVA TOTALT  154 142 149 266

Moderbolagets balansräkning Moderbolagets finansieringsanalys
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   Koncernen Koncernen Moderbolaget Moderbolaget
(1000 €) 2012 2011 2012 2011

3. FÖRSÄLJNINgSINTÄKTER OCH OMSÄTTNINg     
 ICT  87 706 88 819 70 071 64 571
 TV   18 125 17 106  
 Securi  14 096 14 769  
 Övriga  3 965 2 624  
 Omsättning mellan segmenten -9 080 -6 755   
 Omsättning totalt 114 812 116 563 70 071 64 571
       
4. ÖVRIgA RÖRELSEINTÄKTER     
 Överlåtelsevinster av affärsverksamhet 634 57 19 57
 Bidrag  74  74 
 Serviceintäkter av koncernbolag   483 656
 Övriga  1 074 335 79 201
 Övriga rörelseintäkter totalt 1 782 392 655 914
      
5. MATERIAL OCH TJÄNSTER     
 Inköp under räkenskapsperioden 39 294 39 743 6 479 6 128
 Förändring av lager -1 945 -1 301 -659 -106
    37 349 38 442 5 820 6 022
 Tjänster av utomstående 7 635 8 185 16 743 17 108
 Material och tjänster totalt 44 984 46 627 22 563 23 130
       
6. PERSONALKOSTNADER     
 Löner och arvoden 30 309 28 088 17 338 13 832
 Pensionskostnader 5 202 4 684 2 853 2 121
 Övriga lönebikostnader 1 269 1 207 887 554
 Personalkostnader totalt 36 780 33 979 21 078 16 507
       
 Ledningens löner och arvoden     
 Verkställande direktörerna och förvaltningsorganen   395 346
 Verkställande direktörerna  815 785  
 Förvaltningsorganen 174 145  
       
 Koncernens och moderbolagets personal     
 under räkenskapsåret i medeltal 794 795 480 407
 av vilka  tjänstemän 561 551 314 293
   arbetare 233 244 166 114

 Med beaktande av deltid uppgick personalen     
 under räkenskapsåret i medeltal 738 735 449 376
 av vilka  tjänsteman 520 510 292 267
   arbetare 218 225 157 109

 Pensionsförbindelser för ledningen
 Pensionsåldern för en del av de till koncernen hörande bolagens verkställande direktörer är 62 år.

noTer Till resulTATräkningenNoter till bokslutet

1. KONCERNBOKSLUTET
Anvia Abp, hemort Seinäjoki, utgör moderbolag för de bo-
lag som hör till Anvia-koncernen. Kopia av koncernbok-
slutet kan erhållas från Anvia Abp:s kontor, Cirkelvägen 
6, 65100 Vasa.
 
1.1. Koncernbokslutets omfattning
Med koncernbokslutet har sammanställts alla koncernbo-
lag förutom följande bolag: För Oy Wastel Ab:s, Kiinteistö 
Oy Pohjanplassis samt Fastighets Ab Jakobstads Botten-
vikvägen 31:s del har särskilda konsolideringsberäkningar 
inte uppgjorts. En konsolidering av dessa bolag skulle 
inte ha nämnvärd inverkan på koncernens resultat och 
egna kapital.

För intressebolaget Fenix Solutions Oy:s del har koncer-
nens andel av resultatet konsoliderats i resultaträkningen.
 
1.2. Principer för uppgörandet av koncernbokslutet
Vid uppgörandet av koncernbokslutet har eliminerats 
bolagens interna intäkter, kostnader och vinstutdelning, 
likaså bolagens interna fordringar och skulder.
 
Elimineringen av internt aktieinnehav har skett enligt 
anskaffningsutgiftsprincipen. Minoritetsandelarna har 
avskiljts från koncernens egna kapital och resultat samt 
redovisas som en egen post.
 
2. VÄRDERINgSPRINCIPER
2.1. Värdering av bestående aktiva
De immateriella och materiella bestående aktiva i ba-
lansräkningen utgörs av deras rörliga anskaffningsutgift 
minskad med de ackumulerade avskrivningarna enligt 
plan.  
  
 Avskrivningstiderna enligt plan är: 
 Övriga utgifter med lång verkningstid 5–10 år
 Byggnader och konstruktioner 25 år
 Telenät 5–20 år
 Maskiner och inventarier 5 år
 Affärsvärde 3 år
 Koncernaffärsvärde 5 år
 
Placeringarna i bestående aktiva har värderats till an-
skaffningsutgift eller ett lägre, sannolikt gängse värde.  
  
2.2. Värdering av omsättningstillgångar
Omsättningstillgångarna har värderats enligt rörlig an-
skaffningsutgift till medelanskaffningspris eller ett lägre, 
sannolikt överlåtelsepris.
 

2.3. Värdering av finansiella värdepapper
Finansiella värdepapper i rörliga aktiva har värderats till 
anskaffningsutgift eller en lägre, sannolik återanskaff-
ningsutgift. Uppskrivningar och nedvärderingar av place-
ringar och finansiella värdepapper redovisas bland finan-
siella posterna.
 
2.4. Forsknings- och produktutvecklingsutgifter
Forsknings- och produktutvecklingsutgifterna har uppta-
gits som årliga utgifter under det år då de uppstått.

2.5. Pensioner
Pensionsskyddet för koncernens personal sköts av utom-
stående pensionsförsäkringsbolag. Pensionsavgifterna 
och de kostnader som hör till perioden grundar sig på 
beräkningar som gjorts av pensionsförsäkringsbolagen. 
Pensionsutgifterna bokförs som kostnader under det år 
de uppstår.
 
2.6. Inkomstskatter och latent skatteskuld
Räkenskapsperiodens skatter har periodiserats enligt 
prestationsprincipen. Den latenta skatteskuld som ingår i 
den ackumulerade avskrivningsdifferensen har i koncern-
bokslutet bokförts bland främmande kapital och resten 
av avskrivningsdifferensen bland eget kapital och mino-
ritetsandelen.
 
Den latenta skatteskulden eller -fordran har beräknats en-
ligt de tillfälliga skillnaderna mellan beloppen i beskatt-
ningen och bokslutet genom att använda skattesatsen 
för kommande år sådan den fastställts på bokslutsdagen. 
I balansräkningen ingår den latenta skatteskulden i sin 
helhet och den latenta skattefordran enligt den uppskat-
tade sannolika fordran.
 
2.7. Jämförbarheten för uppgifter från föregående 
räkenskapsperiod
Anvia Abp:s kontorsfastigheter överfördes 31.03.2011 till 
Anvia Fastigheter Ab och Anvia Asennuspalvelut Oy fusio-
nerades med moderbolaget 31.3.2012. På grund av detta 
är Anvia Abp:s resultat- och balansräkning  inte jämför-
bara med föregående år. 

Koncernbolagens administrativa tjänster har i Anvia Abp 
år 2012 bokförts bland övriga rörelseintäkter. Motsvaran-
de intäkter föregående år har ändrats så att de är jämför-
bara med år 2012. 

Intäkter av engångskaraktär på cirka 1,4 miljoner euro 
från avslutningen av T2 affärsverksamheten i Anvia TV 
Oy innebär att övriga rörelseintäkter i koncernresultaträk-
ningen inte är jämförbara med föregående år.

prinCipernA för uppgörAnde Av boksluT 2012
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(1000 €)

13. BESTÅENDE AKTIVA        
    Övriga 
KONCERNEN Immat.  långfristiga Koncern     
Immateriella tillgångar rättigheter Affärsvärde utgifter affärsvärde Totalt   
Anskaffningsutgift 1.1.2012 127 2 113 4 883 10 840 17 963
Ökningar  140 808 840 1 788
Anskaffningsutgift 31.12.2012 127 2 253 5 691 11 680 19 751
Ackum. avskr. och värdem. 
1.1.2012 71 1 540 3 345 4 601 9 557
Avskrivningar under 
räkenskapsperioden 42 245 537 2 638 3 462
Ackum. avskr. 31.12.2012 113 1 785 3 882 7 239 13 019
Bokföringsvärde 31.12.2012 14 468 1 809 4 441 6 732
        
    Byggnader   Övriga Förskotts-
KONCERNEN  Anslutnings- och konst-  Maskiner och materiella bet. och på- 
Materiella tillgångar Jordområden utgifter ruktioner Nät inventarier  tillgångar gående ansk. Totalt
Anskaffningsutgift 1.1.2012 1 179 1 069 27 276 177 794 26 397 72 3 427 237 214
Ökningar  15 230 8 360 1 564  3 977 14 146
Minskningar  -12   -854   -866
Överföringarna mellan 
grupperna     -71   -71
Anskaffningsutgift 31.12.2012 1 179 1 072 27 506 186 154 27 036 72 7 404 250 423
Ackum. avskr. och värdem. 
1.1.2012   13 030 153 478 21 056 58  187 622
Överföringarna mellan 
grupperna     -71   -71
Ackum. avskr. på företagsansk.     -18   -18
Avskrivningar under 
räkenskapsperioden   937 5 478 1 866 3  8 284
Ackum. avskr. 31.12.2012   13 967 158 956 22 833 61  195 817
Bokföringsvärde 31.12.2012 1 179 1 072 13 539 27 198 4 203 11 7 404 54 606
        
  Aktier
KONCERNEN Ägarintresse- Aktier      
Placeringar bolag Övriga Totalt     
Bokföringsvärde 1.1.2012 450 21 079 21 529
Andel av intressebolagens 
resultat -28  -28
Ökningar  1 1
Minskningar   
Bokföringsvärde 31.12.2012 422 21 080 21 502

   Koncernen Koncernen Moderbolaget Moderbolaget
(1000 €) 2012 2011 2012 2011

7. AVSKRIVNINgAR OCH NEDSKRIVNINgAR     
 Avskrivningar på materiella och immateriella tillgångar 8 878 8 864 7 033 7 126
 Avskrivningar på koncernaffärsvärden och  
 affärsvärden på köp av affärsverksamhet 2 868 2 642 15 73
 Avskrivningar totalt 11 746 11 506 7 048 7 199
      
 En specifikation på avskrivningar per balanspost    
 ingår under punkten bestående aktiva    
      
8. REVISORNS ARVODEN     
 CGR-sammanslutning Ernst & Young     
 Revisionsarvoden 63 62 34 36
 Övriga lagstadgade uppdrag 2 11 2 10
 Skatterådgivning 14 2 1 2
 Övriga arvoden 48 53 48 53
 Revisionsarvoden totalt 127 128 85 101
       
9. FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER     
 Dividendintäkter 2 029 2 586 2 548 3 997
 Övriga ränteintäkter och finansiella intäkter    
  Från företag inom samma koncern   165 143
  Från övriga 848 960 818 883
 Övriga ränteintäkter och finansiella intäkter totalt 848 960 983 1 026
 Uppskrivningar av finansiella värdepapper 154  154 
 Nedskrivningar av placeringar  -50  
 Nedskrivningar av finansiella värdepapper  -1 685  -1 685
 Räntekostnader och övriga finansiella kostnader -229 -321 -176 -255
 Finansiella intäkter och -kostnader totalt 2 802 1 490 3 509 3 083
      
10. EXTRAORDINÄRA POSTER     
 Fusionförlust   -61 
 Erhållna koncernbidrag   1 261 
 Givna koncernbidrag   -1 000 -1 126
 Extraordinära poster totalt   200 -1 126
      
11. BOKSLUTSDISPOSITIONER     
 Differensen mellan avskrivningar enligt plan och    
 avskrivningar i beskattningen   -861 -242
      
12. INKOMSTSKATTER     
 Inkomstskatter från tidigare räkenskapsperiod 23 -99 16 -57
 Inkomstskatter för räkenskapsperioden 2 653 3 452 2 382 2 802
 Förändring av latent skatteskuld 361 -57  
 Inkomstskatter totalt 3 037 3 296 2 398 2 745

noTer Till bAlAnsräkningennoTer Till resulTATräkningen
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(1000 €) Koncernen Koncernen Moderbolaget Moderbolaget
AKTIVA 2012 2011 2012 2011

RÖRLIgA AKTIVA     
 
14. OMSÄTTNINgSTILLgÅNgAR     
 Material, förnödenheter och varor 11 718 9 711 3 556 2 897
 Omsättningstillgångar totalt 11 718 9 711 3 556 2 897
      
15. LÅNgFRISTIgA FORDRINgAR     
 Övriga fordringar 87 77  
 Långfristiga fordringar totalt 87 77  
      
16. KORTFRISTIgA FORDRINgAR     
 Försäljningsfordringar 12 087 12 115 6 433 5 348
 Försäljningsfordringar av andra bolag inom koncernen   146 143
 Lånefordringar  5  
 Övriga fordringar 903 121 58 1
 Övriga fordringar av andra bolag inom koncernen   1 780 1 306
 Resultatregleringar 2 255 2 468 825 773
 Kortfristiga fordringar totalt 15 245 14 709 9 242 7 571
      
 Specifikation av resultatregleringar:    
 Skattefordran 358 406 291 387
 Latent skattefordran 524 559  
 Periodiserade personalkostnader 6 39  
 Övriga 1 367 1 464 534 386
 Resultatregleringar totalt 2 255 2 468 825 773
      
 Latent skattefordran:    
 Temporära differenser, som beror på periodisering 524 559  
      
17. FINANSIELLA VÄRDEPAPPER     
 Finansiella värdepappren består av aktier, 
 fondandelar samt masskuldebrevslån, vilka är 
 föremål för offentlig handel    
      
 Återanskaffningspris 31.12. 25 347 23 313 25 347 23 313
 Bokföringsvärde 31.12. 21 293 20 530 21 293 20 530
 Differens 4 054 2 783 4 054 2 783

13. KONCERNENS OCH MODERBOLAgETS    Koncernens Moderbo-
 ÄgARANDELAR 31.12.2012  ägar-  lagets ägar-
Koncernbolag  intresse-% intresse-%
Anvia Hosting Oy, Helsingfors  80,00 80,00
Anvia Företagstjänster Ab, Vasa  100,00 100,00
Anvia  Fastigheter Ab, Vasa  100,00 100,00
Anvia Securi Oy, Vasa  100,00 100,00
Anvia TV Oy, Seinäjoki  100,00 100,00
Dignus Oy, Raumo  100,00 100,00
Lännen Viestintä Oy, Raumo  100,00 100,00
Nilegon Oy, Helsingfors  100,00 100,00
Puhelinvoima Oy, Reso  100,00 100,00
Risefon Oy, Helsingfors  100,00 100,00
Seratides Oy, Helsingfors  100,00 100,00
Oy Botnia Link Ab, Vasa  66,67 66,67
Hibox Systems Oy Ab, Åbo  81,00 

   Koncernens Moderbo-
   ägar- lagets ägar-
Ägarintressebolag  intresse-% intresse-%
Kiinteistö Oy Pohjanplassi, Lappo  39,31 39,31
Oy Wastel Ab, Vasa  36,84 36,84
Fast. Ab Jakobstads Bottenvik-
vägen 31, Jakobstad  25,62 25,62
Fenix Solutions Oy  24,98 24,98

(1000 €)

13. BESTÅENDE AKTIVA
   Övriga
MODERBOLAgET  långfristiga
Immateriella tillgångar Affärsvärde utgifter Totalt     
Anskaffningsutgift 1.1.2012 1 347 3 383 4 730
Ökningar  674 674
Ökningar på företagsansk.  36 36
Anskaffningsutgift 31.12.2012 1 347 4 093 5 440
Ackum. avskr. och värdem. 
1.1.2012 1 201 2 687 3 888
Överföringarna mellan 
grupperna  10 10
Avskrivningar under 
räkenskapsperioden 88 281 369
Ackum. avskr. 31.12.2012 1 289 2 978 4 267
Bokföringsvärde 31.12.2012 58 1 115 1 173     
        
    Byggnader   Övriga Förskotts-
MODERBOLAgET  Anslutnings- och konst-  Maskiner och materiella bet. och på-  
Materiella tillgångar Jordområden utgifter ruktioner Nät inventarier  tillgångar gående ansk. Totalt
Anskaffningsutgift 1.1.2012 204 1 035 13 602 177 813 20 452 42 3 139 216 287
Ökningar  15 230 8 360 963  3 969 13 537
Minskningar  -12   -20   -32
Ökningar på företagsansk.     53   53
Anskaffningsutgift 31.12.2012 204 1 038 13 832 186 173 21 448 42 7 108 229 845
Ackum. avskr. och värdem. 
1.1.2012   10 076 153 487 18 158 42  181 763
Ackum. avskr. på företagsansk.     1   1
Avskrivningar under 
räkenskapsperioden   250 5 484 945   6 679
Ackum. avskr. 31.12.2012   10 326 158 971 19 104 42  188 443
Bokföringsvärde 31.12.2012 204 1 038 3 506 27 202 2 344  7 108 41 402

  Aktier Aktier  Fordringar    
MODERBOLAgET Koncern- Ägarintresse- Aktier Koncern-    
Placeringar bolag bolag Övriga bolag Totalt   
Bokföringsvärde 1.1.2012 50 587 323 20 265 4 599 75 774
Ökningar   1 1 040 1 041
Minskningar, överföring av 
affärsv. -2    -2
Minskningar    -690 -690
Bokföringsvärde 31.12.2012 50 585 323 20 266 4 949 76 123

noTer Till bAlAnsräkningennoTer Till bAlAnsräkningen
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   Koncernen Koncernen Moderbolaget Moderbolaget
(1000 €) 2012 2011 2012 2011

givna säkerheter, ansvarsförbindelser    
och andra ansvar    
    
Givna företagsinteckningar 1 657 1 657  
Inteckningar som säkerhet totalt 1 657 1 657  
    
Checkräkningslimit 10 000 3 000 10 000 3 000
För säkerhet av checkräkningsslimit är 
värdeandelskontot pantsatt     
    
Av pensionsförbindelser betingad ansvarsförbindelse  6  6
    
Övriga säkerheter ställda för egen del    
Givna panter 54 48  
Totalt  54 48  
    
Ansvarsförbindelser ställda för övriga  4  4
    
Av hyres- och leasingavtal betingat ansvar    
Förfaller till betalning under nästa räkenskapsperiod 1 063 1 074 2 162 2 154
Förfaller till betalning senare 761 1 000 91 116
Totalt  1 824 2 074 2 253 2 270
    
Övriga säkerheter och ansvar 161 276  
    
Ansvarsförbindelser och övriga ansvar totalt 3 696 4 065 2 253 2 280
    
Anvia Fastigheter Ab är skyldigt att granska de mervärdesskatteavdrag som gjorts under åren 2008–2009 för aktiverade 
investeringar i fastigheten Cirkelvägen 4. Ansvaret uppgår maximalt till 905 tusen euro.   
 
Anvia TV Oy är skyldigt att granska de mervärdesskatteavdrag som gjorts för under år 2008 slutförda ombyggnads-
investeringar i hyresfastighet, om fastighetens skattemässiga användning minskar under granskningsperioden. 
Ansvaret uppgår maximalt till 12 tusen euro och sista granskningsåret är 2017.   
 
Anvia Yrityspalvelut Oy har del i skuldeansvar för affärslägenhet i ett fastighetsbolag.   
 
Allmänt pantansvar för koncernkontots bankfordringar i Nordea Bank Abp.   

övrigA noTernoTer Till bAlAnsräkningen

(1000 €) Koncernen Koncernen Moderbolaget Moderbolaget
PASSIVA 2012 2011 2012 2011

18. EgET KAPITAL     
 Aktiekapital 1.1. 1 504 1 504 1 504 1 504
 Aktiekapital 31.12. 1 504 1 504 1 504 1 504
      
 Reservfond 1.1. 8 133 8 133 8 133 8 133
 Reservfond 31.12. 8 133 8 133 8 133 8 133
      
 Anslutningsavgiftsfond 1.1. 41 791 41 795 41 791 41 795
 Förändring -2 -4 -2 -4
 Anslutningsavgiftsfond 31.12. 41 789 41 791 41 789 41 791
      
 Vinst från tidigare räkenskapsperioder 1.1. 57 688 59 313 74 515 74 033
 Förändring av ägarandel i dotterbolag  -62  
 Dividendutdelning -6 875 -8 871 -7 402 -9 530
 Förfallna dividender 215 310 215 310
 Egna aktier -117 -2 -117 
 Vinst från tidigare räkenskapsperioder 31.12. 50 911 50 688 67 211 64 813
      
 Räkenskapsperiodens vinst 7 454 7 000 9 355 9 701
      
 Eget kapital totalt 109 791 109 116 127 992 125 942
      
 Uträkning av utdelningsbara medel 31.12.     
 Vinst från tidigare räkenskapsperioder   67 211 64 813
 Räkenskapsperiodens vinst   9 355 9 701
 Udelningsbara medel totalt   76 566 74 514
      
 FRÄMMANDE KAPITAL    
 
19. ACKUMULERADE BOKSLUTSDISPOSITIONER     
 Ackumulerade bokslutsdispositioner i bolaget 
 består av ackumulerade avskrivningsdifferenser    
      
20. AVSÄTTNINgAR     
 Avsättningar till pensioner 170  170 
 Avsättningar total 170  170 
      
21. LATENT SKATTESKULD     
 Från ackumulerade avskrivningar 2 352 1 991  
 Från konsolidering 97 97  
 Latent skatteskuld totalt 2 449 2 088  
      
22. LÅNgFRISTIgT FRÄMMANDE KAPITAL     
 Övriga långfristiga skulder, anslutningsavgifter 3 355 3 496 3 355 3 497
 Övriga långfristiga skulder, inköpsskulder 25   
 Långfristigt främmande kapital totalt 3 380 3 496 3 355 3 497
      
23. KORTFRISTIgT FRÄMMANDE KAPITAL     
 Lån av finansieringsbolag  37  
 Erhållna förskott 25 187 25 187
 Leverantörsskulder 6 017 6 732 2 275 2 258
 Skulder till bolag inom samma koncern   457 1 043
 Övriga skulder 5 170 4 582 3 929 3 421
 Övriga skulder till bolag inom samma koncern   1 000 1 126
 Resultatregleringar  9 335 7 763 6 033 3 750
 Kortfristigt främmande kapital totalt 20 547 19 301 13 719 11 785
      
 Specifikation av resultatregleringar:    
 Löner inkl. sociala kostnader 6 962 5 769 4 727 3 027
 Skatteskulder 59 433  
 Övriga 2 314 1 561 1 306 723
 Totalt 9 335 7 763 6 033 3 750
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Till AnviA Abp:s bolAgssTämmA

Vi har reviderat Anvia Abp:s bokföring, bokslut, verk-
samhetsberättelse och förvaltning för räkenskapsperio-
den 1.1–31.12.2012. Bokslutet omfattar koncernens samt 
moderbolagets balansräkning, resultaträkning, finansie-
ringsanalys och noter till bokslutet. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 
Styrelsen och verkställande direktören ansvarar för upp-
rättandet av bokslutet och verksamhetsberättelsen och 
för att de ger riktiga och tillräckliga uppgifter i enlighet 
med i Finland ikraftvarande stadganden gällande upprät-
tande av bokslut och verksamhetsberättelse. Styrelsen 
svarar för att tillsynen över bokföringen och medelsför-
valtningen är ordnad på behörigt sätt och verkställande 
direktören för att bokföringen är lagenlig och medelsför-
valtningen ordnad på ett betryggande sätt. 

Revisorns skyldigheter
Vår skyldighet är att ge ett utlåtande om bokslutet, kon-
cernbokslutet och verksamhetsberättelsen på grundval 
av vår revision. Revisionslagen förutsätter att vi iakttar 
yrkesetiska principer. Vi har utfört revisionen i enlighet 
med god revisionssed i Finland. God revisionssed förut-
sätter att vi planerar och genomför revisionen för att få en 
rimlig säkerhet om huruvida bokslutet och verksamhets-
berättelsen innehåller väsentliga felaktigheter och om 
huruvida medlemmarna i moderbolagets förvaltningsråd 
och styrelse samt verkställande direktören har gjort sig 
skyldiga till handlingar eller försummelse som kan leda 
till skadeståndsskyldighet gentemot bolaget, eller brutit 
mot aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta 
revisionsbevis om belopp och annan information som 
ingår i bokslutet och verksamhetsberättelsen. Valet av 
granskningsåtgärder baserar sig på revisorns omdöme 
och innefattar en bedömning av risken för en väsentlig 

felaktighet på grund av oegentligheter eller fel. Vid den-
na riskbedömning beaktar revisorn den interna kontrollen 
som har en betydande inverkan för upprättandet av bok-
slut och verksamhetsberättelse som ger riktiga och till-
räckliga uppgifter. Revisorn bedömer den interna kontrol-
len för att kunna planera relevanta granskningsåtgärder, 
men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten 
i företagets interna kontroll. En revision innefattar också 
en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisnings-
principer som har använts och av rimligheten i företags-
ledningens bokföringsmässiga uppskattningar, liksom en 
bedömning av den övergripande presentationen av bok-
slutet och verksamhetsberättelsen.

Enligt vår mening har vi inhämtat tillräckliga och ända-
målsenliga revisionsbevis som grund för vårt utlåtande.

Utlåtande om bokslut och verksamhetsberättelse
Enligt vår mening ger bokslutet och verksamhetsberättel-
sen riktiga och tillräckliga uppgifter om koncernens och 
moderbolagets ekonomiska ställning samt om resultatet 
av dess verksamhet i enlighet med i Finland ikraftvarande 
stadganden gällande upprättande av bokslut och verk-
samhetsberättelse. Uppgifterna i verksamhetsberättelsen 
och bokslutet är konfliktfria. 

Övriga utlåtanden
Vi förordar fastställandet av bokslutet. Styrelsens förslag 
till disposition av den vinst som balansräkningen utvi-
sar beaktar stadgandena i aktiebolagslagen. Vi förordar 
beviljandet av ansvarsfrihet för medlemmarna i förvalt-
nings-rådet, styrelsen samt verkställande direktören för 
den av oss granskade räkenskapsperioden.

Vasa 4.3.2013

Ernst & Young Ab
CGR-samfund
Kristian Berg, CGR

Revisionsberättelse

Förvaltningsrådets utlåtande
Förvaltningsrådet har tagit del av Anvia Abp:s bokslut, verksamhetsberättelse, koncernbokslut och 
revisionsberättelse för år 2012 och tillstyrker fastställande av bokslutet inklusive koncernbokslutet samt 
disposition av de utdelningsbara vinstmedlen i enlighet med styrelsens förslag.

Seinäjoki den 15 april 2013

På förvaltningsrådets vägnar:

Olli Tarkkanen, rdförande

Bokslutets och verksamhetsberättelsens datering och underskrift
Vasa 22.2.2013 

Bengt Beijar, ordförande Aaro Honkola  Juha Häkkinen Aappo Kontu

Matti Korkiatupa Johan Malm  Arto Pohto Elina Varamäki 

Matti Makkonen, verkställande direktör
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Anvia Abp, Cirkelvägen 6, 65100 Vasa, (06) 411 4111, www.anvia.fi


